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Egyelőre még 
az öreg kontinensen
Tavasz ősz óta járja a nagyvilágot egy ter-
vei szerint sokéves utazáson a békési Ba-
lázs András. A 24 éves fiatalemberrel elő-
ször indulása előtt közölt interjút a Béké-
si Újság. Most újra felkerestük, és kértük, 
mesélje el eddigi élményeit.

- Hogyan indult tavaly október végén a nagy 
világkörüli kalandja? Mely állomásokat érintet-
te eddig?

- Mikor felszállt a repülőm, akkor tudatosult 
bennem igazán, hogy bizony belekezdtem a vi-
lágutazásba, egy hatalmas kalandba. Az első 
pár napban kifejezetten izgatott voltam és a szál-
lásomtól nem is merészkedtem olyan messzire, 
mert féltem, hogy eltévedek. Portugáliában a kö-
vetkező városokban jártam: Lisszabon, Almada, 
Ericeria, Setubal, Comporta. Ezután egy egész 
hetet töltöttem a Parque de Campismo da Praia 
da Galé kempingben. Ezután Grandola, Faro és 
innen busszal mentem át Huelvába, Spanyolor-
szágba. Huelvából pedig november 19-én, pont 
a születésnapomon egy komppal átmentem a 
Kanári-szigetekre, pontosabban Las Palmasba. 

- Most éppen hol jár?
- Jelenleg is Las Palmason tartózkodom a Ka-

nári-szigeteken és egy hostelben végzek önkén-
tes munkát szállásért cserébe. 

- Milyen élményeket szerzett? Sikerült-e 
- mint tervezte - érdekes emberekkel találkoz-
nia, így bővítenie ismereteit a világról?

- Élményem már annyi van, hogy órákig tudnék 
mesélni. De a kedvenc élményem Portugáliában 
volt, mikor stoppoltam, és felvett egy 35 éves nő, 
Marta, aki 5 perc ismeretség után felajánlotta, 
hogy aznap este letusolhatok nála, meghív vacso-
rára, bemutat a barátainak és körbevezet a kisvá-
rosában is.  (Folytatás a 6. oldalon)

Interjú Balázs András utazóval Emlékezés Arany Jánosra
A 200 éve született Arany János emléke előtt adózva, születésének bicente-
náriumán, március 2-án, emlékünnepséget tartottak városunkban a refor-
mátus esperesi hivatal előtt. Az épület falán emléktábla örökíti meg, hogy 
Arany János  ismerte Békést és többször járt nálunk.

Ünnepi beszédében Deákné Do-
monkos Julianna iskolaigazgató, ön-
kormányzati képviselő kiemelte, hogy 
Arany János sokarcú költő volt, aki 
már-már tapinthatóan sűrű balladákat, 
gyönyörű verseket, dalokat komponált. 

- Legnagyobb sikere Toldi című el-
beszélő költeménye volt, melyet a Kis-
faludy Társaság pályázatára adott írt. 
Népszerűsége elindult, a pályázat mel-

lett Petőfi Sándor barátságát is meg-
nyerte. Verstani elgondolásait úttörő 
jelentőségűeknek mondhatjuk. Gaz-
dag nyelvezete, költői látásmódja mi-
att a magyar líra egyik legkiemelke-
dőbb alakjaként tartjuk számon. 700-
800 új szót teremtett, valamint dalokat 
is szerzett a saját és kortárs költők ver-

seire – ismertette a képviselő asszony. 
Kifejtette még, hogy milyen kapcsolata 
volt Aranynak Békéssel.

- Arany János több ízben, összesen öt 
alkalommal járt Békésen. 166 évvel ez-
előtti, első látogatásának emlékét őrzi 
a református paplak falán látható em-
léktábla. A Toldi írója, Petőfi Sándor 
barátja,1851-ben ebben a házban idő-
zött Hajnal Ábel esperes vendégeként. 

Az emléktáblát dr. Durkó Antal tanár 
úr támogatásával és biztatására a gim-
náziumi ifjúság állíttatta. 

A bicentenáriumi ünnepségen meg-
koszorúzták az emléktáblát.

Településünk emellett iskolai előadá-
sokkal, versmondó versenyekkel emlé-
kezik a költőfejedelemre.

Az Arany János békési látogatását megőrző emléktábla előtt Deákné Domonkos Julian-
na képviselő mondott beszédet, majd koszorúzás zajlott.

Támogatás a kommunális adóhoz
A korábbi évekhez hasonlóan idén is igényelhető a kommuná-

lis adó támogatás azon személyek vagy családok esetében, akik 
a magánszemélyek kommunális adó fizetési kötelezettséggel ösz-
szefüggésben kerülnek nehéz anyagi helyzetbe. A kérelmeket 
2017. március 16. és április 15. napja között lehet a Polgármes-
teri Hivatal 36-os és 37-es irodájában benyújtani, az erre a célra 
rendszeresített formanyomtatványon. A támogatás nyújtásának 
feltétele, hogy az egy főre számított havi jövedelem nem halad-
hatja meg - család esetén - az öregségi nyugdíjminimum 200 
%-át, azaz 57 ezer Ft-ot, egyedül élő esetén pedig a 250%-át, az-
az 71.250 Ft-ot. Fontos bírálati szempont továbbá, hogy a kérel-
mező vagy családtagja nem rendelkezhet hátralékkal, az önkor-
mányzati adóhatóság nyilvántartása alapján.  
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Otthoni boldogság
Mindenki elegáns, szép, tiszta otthonra vágyik, aho-
vá jó megérkezni, ahol jó lenni. Mit tehetünk azért, 
hogy lakásunk mindenkor kellemes, nyugodt hatást 
gyakoroljon ránk? Lássuk!

1. Zöld vagy sárga falak: egyetemi kutatók be-
bizonyították, hogy azok az emberek, akiket ezek 
a színek vesznek körül, azok kellemesebben és ki-
egyensúlyozottabbaknak érzik 
magukat, mint azok, akik fehér-
re vagy más színre festik falaikat.

2. Frissítő virágok: kelle-
mesen ható, vizuális megjele-
nésükkel és illatukkal a termé-
szet iránti vágyunkat elégítik ki. 
Minden élő virág látványa pozi-
tív hatással van ránk, a virágzó-
ak különösen. Érdemes a lakás több pontjára, de 
különösen azokra a helyekre virágot tenni, ahol 
sokat tartózkodunk.

3. Családi képek: bizonyított tény, hogy ha a 
régi családi fotókra tekintünk, a benne látott szép 
emlékek a valahová tartozás érzését kelti ben-
nünk, ami mindenképpen nyugtatólag hat ránk.

4. Kellemes illatú gyertya: egy stresszes nap 
után nincs is jobb, mint kellemes illattal elárasztani 
lakásunkat. Jó hatással van a kedélyállapotunkra.

5. Napló írása: az ötleteink, a jövőnkről alko-
tott képünk, vagy esetleg a múltbéli pozitív em-
lékek leírása és újraolvasása ugyanolyan szuper 
szellemi testmozgás nyújt, mint maga a testmoz-
gás. Kezdjünk neki még ma!

6. Házi kedvencek: különösképpen a kutyák 
közelsége növeli a boldogsághormont a szerveze-

tünkben.
7. Virágillat: az orrunkban 

található receptorok közvetlen 
kapcsolatban állnak az agyunk-
kal, és a kellemes illatok (de 
leginkább a virágillatok) jelen-
tősen fokozhatják boldogsá-
gunkat. Legyen az légfrissítő 
vagy parfüm.

8. Vetett ágy: az emberek 71%-a bevetett 
ágyát látva boldogabbnak érzi magát. Ágyazzunk 
be minden reggel!

9. A kevesebb több: a családok életére nega tív 
hatással van, ha túl sok tárgy található otthonuk ban, 
ugyanis ezek fokozzák szervezetünkben a stressz-
hormont. A felhalmozott holmi, esetleg lom folyama-
tos feszültséget okoz, hiszen állandó készenlétre, 
rendrakásra, pakolásra ösztönöz. Szabaduljunk meg 
ezért rendszeresen a feleslegessé vált dolgainktól!

BÉKÉSI ÚJSÁG  5630 Pf.: 61.  E-mail:bekesiujsag@gmail.com

Élő fortélyaink

A Volt Durkó-ház A JAntyik utcábAn

A Jantyik utca 25. számú építmény épü-
letesztétikai okok miatt feltétlenül figyelmet 
érdemel. A ház első ismert lakója az 1900-as 
évek elején Durkó Gergely gazdálkodó és fe-
lesége, Durkó Anna 
volt. A házasságukból 
két gyermek szüle-
tett. Sajnos Anna ne-
vű lányuk tragikusan 
hunyt el a ii. világ-
háborúban Budapest 
egyik bombázásakor. 
Pedig már menyasz-
szony volt. A másik 
gyermek, Durkó Ger-
gely, felnőve Hidvégi Máriával kötött házas-
ságot. Házasságukból született Mária lányuk 
Gyulán bírónő. Sokáig az 1. Számú Általános 
iskola alsó tagozatos tanulói tanultak itt. Je-
lenleg a Reményhír intézmény Eötvös József 

Általános iskola oktató-nevelő munkája fo-
lyik ebben a házban.

Az utcasorban álló ház 5 ablakkal néz az 
utcára. A két szélső ablak párosan csoporto-

sítva helyezkedik el. A 
homlokzatot a lábaza-
ti párkányig klinker-
tégla borítja. Az abla-
kokat fehérre meszelt 
ablakkeret veszi kö-
rül. Az udvarra néző 
homlokzaton téglalap 
alakú szellőzőnyílást 
láthatunk. Az épít-
mény az 1920-as évek 

végén nyerte el mai formáját. 
Az egykori Durkó-ház harmonikusan il-

leszkedik a kisvárosi utcaképbe. Védelme in-
dokolt.

Bíró György, városvédő

Várjuk a keresztrejtvény megfejtéseket
Emlékeztetjük tisztelt olvasóinkat, hogy a 

2017-es Békési Kalendáriumban közzétettünk 
egy keresztrejtvényt. A Kalendárium rekord-
idő alatt elfogyott a boltokból és bizonyára so-
kan megfejtették a rejtvényt is. Aki szeretné 
próbára tenni a szerencséjét, a megfejtést a ki-
adványban közzétett nyereményszelvénnyel 
együtt április 30-ig elküldheti nyílt levelezőla-
pon vagy borítékban a Békés Újság 5630 Bé-

kés, Petőfi u. 20. szám alá címezve, vagy még 
egyszerűbb, ha bedobják a Cerka Papírbolt-
ban és a Fakuckó Játékboltban található gyűj-
tőládába. A helyes választ beküldők között 2 
db, egyenként ötezer forintos vásárlási utal-
ványt sorsolunk ki, míg további 5 szerencsés 
nyertesnek ingyenesen juttatjuk el a követ-
kező, 2018-as Békési Kalendáriumot. Várjuk 
megfejtéseiket! 

A jó békésiek
A békési emberek jók. Úgy 

jók, hogy önként azok, fel-
kérés nélkül. Hegyesi Szilárd 
belső késztetést érezve keres-
te meg a békési KÉSz-t és 
mondta el nekik gondolatát, 
hogy szeretne a munkájával rá-
szoruló gyermekeket megsegí-
teni. Valódi ezermester ő, töb-
bek között sörös dobozokból 
készült napkollektorát lehetett 
már látni a Madzagfalvi Napo-
kon. De mivel az asztalosszak-
mát is kitanulta, örömmel ké-
szít hasznos tárgyakat, eszkö-
zöket fából. Így azt a négyál-
lásos libikókát és a kétállásos 
hintát is ő fabrikálta, amelye-
ket felajánlott a nagyszalontai 
Szent Anna otthon gyerekei 
számára. Az intézmény Böjte 
Csaba atya hálózatához tarto-
zik, ahol több, mint száz gye-
reket gondoznak és tanítanak 
hitre és magyarságra. A békési 
KÉSz-nek évek óta van kap-
csolata velük, rendszeresen jár-
nak oda Mikulás ünnepséget 
tartani.

Hegyesi Szilárd szabadide-
jében készíti el kedves tárgya-
it, melyekhez az alapanyagot 
gyakran helyi vállalkozók ad-
ják. Máskor, másokat is támo-
gatott korábban termékeivel, 
vagy akár kétkezi önkéntes 
munkájával, íjászoktatással, 
ingyenes edzésekkel.

Felajánlásakor előbb tisztáz-
ták, hogy valamennyi béké-
si gyermekintézményében van 
már hinta, így nincs akadá-
lya annak, hogy az adomány a 
nagyszalontai gyermekotthon-
ba kerüljön, amelynek udva-
ra üresen áll. Így a játékszerek 
hiányt pótolnak, és bizonyosan 
óriási örömet okoznak a gyere-
keknek. Ez az öröm azért is lesz 
nagy, mert a decemberben ki-
vittek után Szilárd most újabb 
adománnyal fejelte meg a télit: 
újabb hinta, libikóka és mászó-
ka kerülhet fel a teherautó pla-
tójára, hogy - ha időjárás enge-
di - húsvétra már az otthon ud-
varát díszítse. A jó minőségű, 
tiszta fából készült, keményen 
megvasalt játszóeszközök min-

den igény kielégítenek. A he-
lyiek betonba ágyazzák majd 
az eszközöket, hogy teljesen 
biztonságosak legyenek. A mé-
retek is sokkolóak: a kétszemé-
lyes hinták 3,6x2,4x1,8 métere-
sek. A libikókák négyszemé-
lyesek és 4 méter hosszúak.

A téli szállításhoz a járművet 
Barkász Sándor biztosította, és 
Karsai Csaba, Sándor-Kerestély 
Ferenc, valamint dr. Pálmai Ta-
más vitték ki az adományokat. 
Most ugyanez a csapat indult 
ki a Karsai Csaba által felaján-
lott járművel. A békésiek pedig, 
amikor megtudták a dolgot, 
ruhát, könyveket, játékokat, 
édességet ajánlottak fel, hogy 
teljes legyen a gyerekek öröme. 
Mert a békésiek jók.

Nagyszalontai szegény gyerekeket támogatott kétkezi munkájával az 
„ezermester” Hegyesi Szilárd.
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Ingyenes tanácsadások a kamaránál!
Munkavédelmi tanácsadó szolgálat, munkaügyi tájékoztatás:  

minden héten, kedden 10-12 óráig.
Fogyasztóvédelmi tanácsadás:  

minden héten, szerdán 10-12 óráig.
Számviteli és adótanácsadás:  

minden páros héten, szerdán 8.30-tól 13 óráig.
Jogi tanácsadás:  

minden páros héten, pénteken 8.30-tól 13 óráig.
Adatvédelmi tanácsadás:  

minden hónap első szerdáján 13 órától.

telefon: 06-66/324-976, 06-66/451-775
Webcím: www.bmkik.hu. E-mail: bmkik@bmkik.hu

Helyszín: a kereskedelmi és iparkamara székháza (Békéscsaba, Penza ltp. 5. szám)

Feltétel: rendezett kamarai regisztráció. 
a kötelező kamarai hozzájárulás befizetési határideje: március 31.

IngyeneS
számítógépes tanfolyamok 

indulnak! 
gInOP-6.1.2-15 

Érdeklődjön személyesen 
a Püski Sándor Városi Könyvtárban, 

vagy hívjon telefonon! 
Pikó Imre: 0036-20/27-33-517

A Békési Kommunális 
és Szolgáltató (BKSZ) Kft. 

állást hirdet  
felelős műszaki 

vezetői  
pozíció betöltésére.

Fényképes önéletrajzzal 
ellátott jelentkezést 

legkésőbb 
2017. március 24. napjáig 

lehet megküldeni 
Váczi Julianna ügyvezető részére 
a vaczi.julianna@bekesvaros.hu 

címre.
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ki a magyar?

Nehéz, izgató, talán meg-
válaszolhatatlan kérdés, hi-
szen a kézenfekvő válasz az 
volna, hogy magyar az, aki-
nek szülei, felmenői is azok 
voltak. Ám, ha ez így van, 
akkor ma a magukat ma-
gyarnak vallók jó részét ki 
kellene zárnunk nemzetünk 
sorából. Hiszen befogadó 
nemzetként talán épp azért 
maradhattunk meg - kis lé-
lekszámú közösségként - 
magyarnak a történelem 
sokszor igen gyilkos sodrá-
ban, mert integráltuk, befo-
gadtuk sorainkba a hozzánk 
csatlakozókat, megőrizve 
ugyanakkor sajátos nemzeti 
identitásunkat.

Wass Albert, a „bujdosó 
székely” szerint háromféle 
magyar van. Egy részük ki-
szolgálja a hatalmon lévő-
ket. Hasán csúszik, farkát 
csóválja, s ha odalöknek ne-
ki egy koncot, s befogadják 
cselédnek, akkor veszettebb 
lesz a veszett kutyánál. Egy 
másik részük az ellenkező-
jét teszi: verekszik. Védi 
azt, amiről úgy érzi, hogy az 
övé. A jussát a földhöz, me-
lyen született, s mely a ha-
zája. A harmadik nagy cso-
port: a nép. Akinek nincsen 
arca. Tömeg. Nyáj. Semmit 
se tesz. Csak meghúzódik és 
vár. És mint a fű a rátapo-
só láb alatt, meghajlik, min-
dent eltűr, s amikor tovább 
lép a láb, akkor lassan fel-
egyenesedik megint. De so-
hasem egészen. Eszébe sem 
jut, hogy tegyen valamit a 
rátaposó ellen, kockázatot 
vállaljon jussáért, a szabad-
ságáért. De Wass Albert azt 
is mondja, hogy igaz ma-
gyarnak lenni akkora teher, 
hogy aki sokat viseli, meg-
erősödik.

De, mondják, magyar, 
kinek fáj Trianon. Aki szá-
mára ez közömbös, az ér-
zelmileg nem tartozik a 
nemzethez. Borbély zsolt 
Attila szerint a román vá-
lasz egy hasonló helyzetre 
az, hogy a „lehajtott fejet 
nem vágja le a szablya”. Mi 
magyarok nem tudunk így 
gondolkodni, mert, ha így 
gondolkodunk, már nem 
vagyunk magyarok. Tele-
ki Pál véleménye: „magyar 
az, aki lélekben és tettei-
ben magyar.” Széchenyi ist-
ván úgy véli, jó magyarnak 
lenni igen nehéz, de nem 

lehetetlen, és akit magyar-
nak teremtett az Úristen és 
nem fogja pártját nemzeté-
nek, nem derék ember. Ba-
bits állítja: Széchenyi naci-
onalizmusa az emberiséget 
akarja gazdagítani, több 
egyéni színt akar vinni az 
emberiségbe, nem pedig 
több nyájszellemet. Tamási 
Áron mondja: a magyarsá-
got az atyafiság és az együt-
tes érdek alapján a sors ver-
te egybe; hazát a bátorság-
gal irányított életösztön 
szerzett neki, de nemzetté a 
magyar szó teremtette. De 
mondja ezt is: aki ember-
nek hitvány, az magyarnak 
alkalmatlan. 

Guilbrand Gregersen ne-
ve semmit nem mond. Pe-
dig ő volt a legbecsülete-
sebb és leggazdagabb ma-
gyar építési vállalkozó, nél-
küle ma Budapest és Sze-
ged sem úgy nézne ki, 
ahogy most ismerjük. Nor-
vég kőművesinasként a Jó-
isten irányította hazánkba. 
Bécsből érkezett gyalogosan 
a pest-budai építkezésekre. 
Hatvanhárom évig, halálá-
ig maradt Magyarországon, 
megszerette a „rebellis nem-
zetet”, szívét és munkáját is 
új hazájának áldozta. Vas-
útépítés, Mátyás-templom, 
Parlament, Szépművészeti 
Múzeum, operaház, And-
rássy út, Keleti és Nyugati 
pályaudvar, Szeged belváro-
sa fűződik az ő nevéhez. Ma-
gyar nemesi címet kapott 
Ferenc Józseftől. Bevétele-
it nem élte fel, néhány év-
tized alatt az övé lett a mai 
Angyalföld és Ferencváros 
jelentős része. Becsületessé-
ge, tisztasága legendás volt. 
Egyszerre volt multinacio-
nális nagyvállalkozó, nor-
vég és magyar. Az 1848-49-
es forradalom alatt önként 
jelentkezett honvédnek, 
utászként szolgált. Német 
felesége volt, de 19 gyerekét 
magyarul taníttatta. 86 éve-
sen érte a halál, 1910 szent-
estéjén, Szobon. Cégét tönk-
retette a háború és Trianon, 
maradék vagyonát 1951-ben 
az állam kisajátította, utol-
só életben maradt lányát és 
unokáját Rákosiék kitelepí-
tették.

Nos, a fentieket olvasva 
kérdezem újból, ki a ma-
gyar? Ki tudja? Van-e rá jó 
és igaz válasz egyáltalán? 
Lehet gondolkodni rajta. De 
törjük fejünket munka köz-
ben. Mert Klebelsberg Kuno 
szerint nekünk, magyarok-
nak valóságos nemzeti be-
tegségünk a sok beszéd, 
melynek csak egy ellenszere 
van: a tett.

Jegyzet

Pálmai 
Tamás

Békés, Piac tér 1.
Telefon: 06 -66/411-957  06-30/6355-245

békési-tem temetkezési 
szolgáltatás

Gyógyszertári 
ügyeleti rend

Ügyeletes gyógyszertár
március 11-18. 
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
március 18-25. 
Turul Patika (Piac tér)
március 25. - április 1. 
Oroszlán Patika (Kossuth u.).

A gyógyszertári ügyelet 
hétfőtől-péntekig 18-20 óráig, 
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra 
valamint 17-18 óra között vehető 
igénybe. Egyes patikák szomba-
ton is nyitva tartanak.

Orvosi ügyelet
a Kossuth utca 16. szám alatt (a 
volt Tüdőgondozó épületében) 
érhető el. Telefon: 66/414-514.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek
Lázok István János és Rácz Il-
dikó, Horváth József és Kovács 
Amanda.

Sok boldogságot kívánunk!

Elhunytak
özv. Lipcsei Lászlóné Nagy Ilo-
na (83 évesen, Tarhos), Boruzs 
Sándor (74), Havasi Ilona (67), 
özv. Lipcsei Gáborné Kis Má-
ria Magdolna (87), Ardeleán 
László (73), Szabados István-
né Szöllősi Margit (88), Má-
tyus István (93), Vári Gáborné 
Ujvári Judit (93, Murony), Gá-
bor Lajos (67), Kis Miklós (74, 
Tarhos), Fodor Sándor László 
(81), Pocsai Gábor (63), Durkó 
Erzsébet (78), Szabó Zsuzsan-
na (86).

Nyugodjanak békében!

közérdekű információk

Good Báj Biokozmetika

 

Dr. Péter Sándorné edit mesterkozmetikus. Bejelentkezés telefonon: 30/477-17-29. 
Cím: Békés, Széchenyi tér 4/2., a Posta mellett

VÉGRE KÖZELEDIK A TAVASZ! 
A hosszú téli megpróbáltatások után a bőrünk segítségért kiált. 

Most számtalan bőrébresztő program mellett

MEGÉRKEZTEK A LEGÚJABB KOZMETIKAI CSODÁK, AZ INTELLIGENS, 
MAGAS KONCENTRÁCIÓJÚ PEPTIDEK.

Mit tudnak ezek a pep ti
dek? Nézze meg a hirdetés
ben szereplő előtteutána 
fotókat, amely meggyőz
heti a hatékonyságáról. 
Nem véletlenül kapták az 
intelligens elnevezést. SI-
KERREL ALKALMAZZUK 
RÁNCTALANÍTÁS, BŐRFI
A  TALÍTÁS, BŐRFESZE SÍ
TÉS SORÁN, ÉS A ROSA
CEA KEZELÉSÉBEN.

PróbálJa kI békésen, 
a good báJ bIokozmetIkában!

ELŐTTE UTáNA

Pistike örömmel megy 
nagypapáékhoz, hogy megnéz-
ze a kiscicákat. Hazatérve lel-
kesen meséli anyukájának:

- Négy kiscica van. Két kis-
fiú és két kislány.

- Honnan tudod?
Pistike válasza: - Nagypapá-

tól. Felemelte őket, alájuk né-
zett és már mondta is. Bizto-
san oda van írva a hasunkra.

 Vicc

Országos defibrillátor-térkép 
létrehozása van folyamatban

Tisztelt Békésiek!
Magyarországon naponta hetvenen hal-

nak meg hirtelen szívhalálban. A hirtelen 
szívhalál az az állapot, amikor a szív rend-
kívül gyors remegése miatt a pumpáló-te-
vékenység megszűnik, a keringés leáll, és a 
létfontosságú szervek (agy, szív) vérellátás 
nélkül maradnak. A beteg elveszti eszmé-
letét, nem lélegzik és nincs pulzusa. A túl-
éléshez a szívet működtető elektromos háló-
zatot kell helyreállítani egy szintén elektro-
mos sokk (defibrillátor) segítségével. Minél 
gyorsabban próbáljuk meg az elektromos 
működést helyreállítani, annál nagyobb az 
esélyünk.

A Szegedi Tudományegyetem és a Csong-
rád Megyei Kormányhivatal közös kezdemé-
nyezésére országos defibrillátor-térkép létre-
hozása van folyamatban. A térkép létrehozá-
sával a hirtelen szívhalált szenvedő betegek 

újraélesztési esélyei jelentős mértékben emel-
kedhetnek.  

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tá-
jékoztatása szerint az elmúlt időszakban szá-
mos középület, magánvállalkozás célzott ál-
lami támogatás és program során beszerzett 
defibrillátor készüléket. 

Békés város polgármestereként a defibrillá-
tor térkép elkészítése érdekében kérem azon 
hivatalokat, középületeket, magánvállalko-
zásokat, ahol defibrillátor készülék található, 
hogy 2017. március hó 17. napjáig szíveskedje-
nek felvenni a kapcsolatot Békés Város ön-
kormányzatával a varoshaza@bekesvaros.hu 
elektronikus elérhetőségen.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, ha valakinek 
tudomása van városunk területén defibrillátor 
készülékről, annak hollétéről szíveskedjen tájé-
koztatást nyújtani. 

köszönettel: izsó Gábor, polgármester

A legnagyobbak egyike volt
Irányi Dánielre, Békés egykori képviselőjére emlékeztek

Február 24-én megtartotta 
irányi Dánielre, az egykori 
békési országgyűlési kép-
viselőre emlékező, éven-
kénti rendezvényét a Bé-
kési Városvédő és Szépítő 
Egyesület. 

Kisné Sajben Kitti ma-
gyar és történelem szakos ta-
nár beszédében felidézte irá-
nyi életútját. Kiemelte, hogy 
a 195 évvel ezelőtt született, 
eredetileg jogi végzettségű 
politikus mintegy öt ciklu-
son keresztül országgyűlé-
si képviselője volt települé-
sünknek. Fellépett az alföldi 
útépítés érdekében, gátépí-
tési koncepciót szorgalma-
zott, és a teljes vallásszabad-
ság megvalósításáért harcolt. 
Mindenkor a hazát, szűkeb-
ben a békésiek érdekeit szol-
gálta. Tiszteletére róla ne-
vezték el 1903-ban az Úri ut-
cát. 1945-ben emléktábla ál-

lítással emlékezett meg róla 
az utókor a Városháza épü-
letén, 1998 óta mellszoborral 
áll ugyanott. 

A megemlékezést irányi 
mellszobrának megkoszorú-
zása követte. Az önkormány-
zat nevében izsó Gábor pol-
gármester és Tárnok Lászlóné 
jegyző, a városvédő egyesület 

nevében Miklós Lajos elnök 
és Takács istvánné vezetőségi 
tag, a Gál Ferenc Főiskola Bé-
kési Szakképző iskola, Gimná-
zium és Kollégium tantestü-
lete nevében Moldován-Garas 
Helga és Szilágyiné Szabó Ág-
nes, a tanulók nevében Kocsis 
Laura és Lánczi Nikolett he-
lyezte el koszorúját.

Koszorú elhelyezése a Városház épülete előtt, ahol az államférfi mell-
szoba és emléktáblája áll.Kérjük, ajánlja fel 

személyi jövedelemadója 
1%-át 

A „Békési Fürdőért” 
Közhasznú 

Közalapítvány
javára! 

Adószám: 
18386169-1-04

Számlaszám: 
11998707-06278340-10000001 

Erste Bank
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Csendesül...
Mire tAnít A böJt?

Egy hosszú, nagyon kemény, hideg tél után lassan, de biztosan 
nyílik a természet. igaz, minden egy kicsit megkésve, hiszen az 
első hóvirágok is csak március első napjaiban dugták ki fejecské-
iket a földből. Már nagyon vártuk, várjuk a tavaszt, a langyosan 
simogató napsugarakat, a visszatérő költöző madarakat, az egyre 
tovább kitolódó nappalokat.

Az a tény, hogy mindez most valahogy nehezebben valósul 
meg a korábbi évekhez képest, úgy tűnik, hogy rányomja bélye-
gét az emberek hangulatára is. Mintha sokkal feszültebbek, ide-
gesebbek lennénk. A türelmükről híres emberek is szokatlanul 
türelmetlenekké váltak. igaz ez nem csak kicsiben, a közvetlen 
környezetünkre nézve, hanem nagyban és egészben, kicsiny or-
szágunkra, vén Európánkra és az egész világra. S mindeközben 
óriási tempóban rohan az idő. Egyik hónap után múlik el a má-
sik, szinte nyomtalanul. Van ennek így értelme? – kérdezhet-
nénk. Ha körülnézünk, s a fentebb említett dolgokra tekintünk, 
akkor sajnos önként adódik a válasz: nem sok.

De van egy jó hírem: a napokban elkezdődött böjt éppen arra 
akar megtanítani minket, hogy el lehet fordulni a hétköznapitól, 
a megszokottól, a mások elvárásaitól, megrögzött szokásainktól, 
miközben odafordulunk ahhoz az istenhez, Aki felette áll a mú-
ló - rohanó - időnek, és be akar vonni minket is a Vele való, élő 
közösségbe, ahol minden új értelmet nyer. Ez a közösség a Kará-
csonykor megszületett, Nagypénteken értünk is meghalt, majd 
Húsvétkor feltámadt Jézus Krisztus által valósulhat meg, aki ma 
is határozottan szólít meg: „Jöjj, és kövess engem!”

katona Gyula, lelkipásztor

Bár lapunk megjelenésekor már megválasztották Ma-
gyarország új elnökét, mégsem árt felidézni Hollik istván, 
KDNP-s képviselő szavait, aki szerint tisztázni kell, hogy 
az ellenzéki pártok (MSzP, DK, LMP, Együtt, Párbeszéd) 
által az államfőválasztáson támogatott Majtényi László So-
ros György jelöltje volt-e. Hollik kiemelte, sajtóinformáci-
ók szerint Soros sok-sok pénzzel támogatta Majtényi tevé-
kenységét, az Eötvös Károly intézeten keresztül. Az álta-
la vezetett intézetet maga a Soros Alapítvány hozta létre 
2003-ban „a magyar közélet formálása” céljából. 2010-től 
összesen mintegy 145 millió forinttal támogatta Soros az in-
tézetet. Hollik istván aláhúzta, ezek súlyos pénzek, súlyos 
tények. „Az a kérdésünk Majtényi Lászlóhoz, hogy ő Soros 
jelöltjének tekintette-e magát? Ezeken a pénzeken túl ka-
pott-e más forrást? Ma is fizeti-e Majtényit az amerikai üz-
letember? 2017-ben mennyi pénzt kap Majtényi Sorostól? 
A legfontosabb kérdés az, hogy Majtényi Lászlónak mit kell 
tennie Sorosnak a 145 millió forintos támogatásért cserébe, 
képviseli-e Soros érdekeit vagy Soros politikai nézeteit? Vá-
laszt várunk ezekre a kérdésekre, mert egy köztársasági el-
nök jelöltről minden magyar embernek tudnia kell, hogy 
milyen külföldi érdekeket képvisel.

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 

20/399-78-09.  

Honlap: 
www.bekesiallatvedok.hu

Adószám: 
18392607-1-04.

Panaszosokat várnak
Az Egyenlő Bánásmód Ha-

tóság feladata a hátrányos 
megkülönböztetéssel oko-
zott jogsértések kivizsgálása és 
megszüntetése. Az ügyfélszol-
gálathoz akkor fordulhat, ha 
önt a neme, életkora, egészsé-
gi állapota, faji hovatartozása, 
bőrszíne, nemzetiséghez való 
tartozása,  fogyatékossága, val-
lási vagy világnézeti meggyő-
ződése, politikai vagy más vé-
leménye, anyanyelve, családi 
állapota, anyasága vagy apasá-

ga, szexuális irányultsága, ne-
mi identitása, vagyoni helyzete 
vagy egyéb tulajdonsága mi-
att hátrányos megkülönbözte-
tés ért. 

Keresse fel dr. Csűri Gábor 
Békés megyei egyenlőbánás-
mód-referens ügyfélfogadását 
a békési Polgármesteri Hiva-
talban (Petőfi u. 2. szám) már-
cius 31-én, pénteken 8-12 óra 
között. Telefon: 0036-30/925-
7454. E-mail: gcsuri@gmail.
com. 

Továbbra is működik 
az Életrevalók klubja 

A klubba olyan érdeklődő-
ket várnak, akik szeretnének 
egy bátor közösséghez tartoz-
ni. olyanokkal találkozni, akik 
már leküzdöttek nagy nehézsé-
geket, betegségeket, vagy most 
tartanak a küzdelem közepén. 
Akik szeretnének erőt meríte-
ni mások bizonyságából, illetve 
támaszt keresnek a küzdelem 
megvívásához.  A klubfoglal-

kozások helyszíne a Tágas Tér 
Egyesület, a Szarvasi út 2. szám 
alatt. Bővebb információ kérhe-
tő a 66/643-588-as, és a 0036-
20/229-62-90-es telefonszámo-
kon munkaidőben. A klub ál-
landó pártfogója: H. Kovács 
Eszter. Kapcsolattartók a Szent 
Lázár Alapítványtól: Palotásné 
Balogh Erzsébet, Molnárné Kiss 
Tímea, Balázs Beatrix. 

Arany ékszer vásár
Megújult 

árukészlettel, 
óriási választékban, 

szolid áron 
kínálunk gyűrűket, 

női és bébi 
fülbevalókat, 
nyakláncokat, 

nyakék 
garnitúrákat, 
férfi láncokat.

Karikagyűrűk háromnapos határidővel rendelhetők! 
Törtarany becserélés a legmagasabb napi áron: 

7000 Ft/ gramm.

Azonnali készpénzre van szüksége?
Arany ékszerekre a legkedvezőbb hitelt biztosítjuk 

csökkentett költségekkel
(például: 10 200 Ft hitelre 

30 nap múlva csak 10 290 Ft-ot kell visszafizetni).

Címünk: Békés, Kossuth út 4-es pavilon 
Térjen be hozzánk!

Berill Ékszer 
és Zálogház

A városvédők idei tervei
A közelmúltban tartot-

ta soros közgyűlését a Béké-
si Városvédő és Szépítő Egye-
sület. A szervezet előző évben 
végzett tevékenységéről Mik-
lós Lajos elnök számolt be. A 
gazdálkodás kiegyensúlyozott 
volt. Személyi változás az egye-
sület életében, hogy a közgyű-
lés a honismereti szakosztály 
vezetőjének megszavazta dr. 
Fábián Juditot. A szervezet ál-
talános célja továbbra is Békés 
kulturális örökségének ápolá-
sa, a műemlékek védelme, il-

letve a határon túli testvérvá-
rosi kapcsolatok erősítése. Er-
re az évre célként tűzték ki a 
közhasznúság megszerzését, 
továbbá a Rákóczi utcai volt 
Polgári Leányiskola épületén 
lévő címerben a levert korona 
pótlását a Csuta Nemzetközi 
Művésztelep keretében, és tá-
mogatni kívánják a Hétkrajcár 
Hétvégi Gyermekétkeztetési 
Programot. A soron következő 
első rendezvényük április 1-jén 
lesz, amikor temetőtakarításra 
hívják és kérik a békésieket. 

„Arany János élni segít nekünk”
Magyar Napok a Szegedi Kis István Református Gimnáziumban

immár tizenötödik alkalom-
mal rendezték meg a Magyar 
Napokat az intézményben, 
március 6-8-án. Az idei ese-
mény mottója a 125 éve szü-
letett Kodály zoltántól szár-
mazik: „A kultúrát nem lehet 
örökölni. Az elődök kultúrája 
egykettőre elpárolog, ha min-
den nemzedék újra meg újra 
meg nem szerzi magának”. 

A 2017-es Magyar Napok 
főszereplője a 200 éve szü-
letett Arany János volt, ró-
la esett a legtöbb szó a három 
napos rendezvényen. Tőle ad-
ták elő az 5.c osztályosok „A 
tudós macskája” című elbeszé-
lő költeményét, amelyet Tu-
ri Enikő tanárnő tanított be. 
Az első nap zenés ismerkedé-
si estjén is Arany János került 
középpontba, a vendég Pikó 
imre könyvtáros, Molnár Má-
té református lelkész és Szi lá-
gyi zoltán református lelkész 
Szilágypanitról (Erdély) volt. 
Gellén János tanár úr „A refor-
máció hatása a magyar irodal-
mi nyelv kialakulására” című 
előadásában mások mellett ró-
la ejtett szót. 

A szavalóversenyen a gim-
nazistáknak Arany János Fi-
amnak című költeményét kel-
lett elmondani kötelező vers-
ként, a 7-8. osztályos tanulók-
nak pedig Petőfi Sándor Arany 
Jánoshoz című versét. Az 5-6. 
évfolyamosok a 130 éve szüle-
tett Áprily Lajosra emlékez-
tek, Tavaszi vizek című költe-
ményével. A tanulói prezentá-
ciókban a diákok megemlékez-
tek több magyar művészről, 
mások mellett a száz éve szü-
letett Szabó Magdáról, a 120 
éve született Tamási Áronról 
és Sinka istvánról, valamint a 
80 éve elhunyt József Attiláról. 

A kulturális eseményen szó 
esett egy új irodalmi műfaj-

ról, a slam poetry-ről, amely 
az Egyesült Államokból indult 
útjára 30 éve, és amely Ma-
gyarországon 11 éve van jelen. 
Talán legtömörebben interak-
tív szabad verselésnek lehet 
definiálni. Az iskola volt di-
ákja, D. Nagy Bence slammer, 
költő, egyetemista, illetve 
Nagy Sándor egyetemista, köl-
tő, slammer igyekezett bemu-
tatni az új műfajt a nagyszámú 
érdeklődőnek. 

A Magyar Napokon már ne-
gyedik alkalommal vett részt a 
zilahi Wesselényi Kollégium 
református lelkész-tanára, és 
négy diákja, akik most is na-
gyon jól érezték magukat vá-
rosunkban, de a kiránduláso-
kon is. A főszervező Gellénné 
Körözsi Eszter tanárnő, nekik 
is megköszönte jelenlétüket 
ezen az eseményen, mondván 
nagy segítséget adnak min-
den évben részvételükkel. De 
köszönetet mondott a Magyar 
Munkaközösségnek is, mert a 
rendezvény megvalósítása csa-
patmunka, egy közösség érde-
me. 

zsombok imre

D. Nagy Bence

Internet Fiesta 
a könyvtárban

Rendezvények a Bé-
kés Városi Püski Sándor 
Könyvtárban:

- március 22. szerda 16:30 
órától irodalmi Svédasztal - 
Arany Jánosra emlékezünk 
születésének 200. évfordu-
lója alkalmából Gellénné 
Körözsi Eszter középiskolai 
tanárral. 

- március 23. csütörtök 17 
órától „Adria királynője” - 
Velencéről képes és könyves 
úti élménybeszámoló Sós 
Sándor tanár előadásában.

- március 29. szerda 17 
órától „A Mongol Holdúj-
év” - a mongolok tavaszkö-
szöntő ünnepéről Dr. Seres 
istván történész és turkoló-
gus beszél.

Az internet Fiesta ideje 
alatt minden nap:
•  14-17 óra között Föld kö-

rüli utazás és Világjá-
ró ToTó gyerekeknek a 
gyerekkönyvtárban.

•  ingyenes internetezési le-
hetőség a regisztrált láto-
gatók számára, továbbá ki-
állítás kortárs írók művei-
ből és útikönyvekből. 
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Terjesztéssel kapcsolatos 
reklamáció

a békési Posta telefonszámán, a 66/411-818-as számon.
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békési sorsok, ékési arcokB
„Mesebeli” hármas

Egyszer volt, hol nem volt… elindult a legnagyobb fiú sze-
rencsét próbálni s követték az útján soron következő test-
vérei. A békési Fekécs családnak hét gyermeke van, és eb-
ből három fiú. A legnagyobbak közösen hódolnak egy 
sportágnak. Ha tovább olvassák e ,,mesét”, megtudhatják, 
miért olyan különleges ez a három gyerek, hogy beszélge-
tésre ihletett. 

- Ki, kicsoda? Mutatkozza-
tok be az olvasóknak!

- Fekécs Sámuel vagyok, 17 
éves, az Andrássy Gyula Gim-
názium tizedikes tanulója. Úgy 
gondolom, az átlagosnál ko-
molyabb gondolkodású, visel-
kedésű vagyok. Január óta ma-
gántanulóként folytatom ta-
nulmányaimat, hogy a válasz-
tott sportágamban is maximá-
lisan tudjak helyt állni. Véle-
ményem szerint elég jók a ta-
nulmányi eredményeim. Bár a 
korosztályomban kissé szokat-
lan, a lányokra már nincs időm, 
de ez nem is hiányzik igazából. 

-  A nevem Fekécs Ervin, 
15 éves vagyok és a Vásárhelyi 
Pál Szakközépiskola tizedikes 
tanulója. Ezt a félévet közepes 
eredménnyel zártam, de remé-
lem, évvégére sikerül ezen ja-
vítanom. Kicsit lustának tar-
tom magam a tanulásban, de 
az edzésen annál inkább bedo-
bom magam.

- Én Fekécs Szilárd vagyok és 
13 éves. A Dr. Hepp Ferenc Ál-
talános iskola matematika ta-
gozatán tanulok. A tanulmányi 
eredményem közepes. Szere-
tem a sportokat. Kicsit vissza-
húzódónak tartom magam, ne-
hezen barátkozom, előbb sze-
retem megismerni a másikat.

- Miért választottad pont a 
súlyemelést?

- Apa ötlete volt. Még csak 
9 éves voltam, mikor elvitt az 
edzőterembe. Jó másfél hónap 
után ráuntam és abbahagytam. 
Három évvel később úgy gon-

doltam, ideje lenne kezdeni va-
lamit magammal. Elsősorban iz-
mosodni szerettem volna, ezért 
visszamentem az edzőterem-
be. Akkor még nem igazán ér-
tettem a sportág lényegét, nem 

voltam tisztában vele, miről is 
szól. Mire igazán megismertem, 
addigra meg is szerettem.

- Én 8 évesen kezdtem el 
súlyt emelni. Engem is az édes-
apám csábított oda. Egy hónap 
után eltört a kulcscsontom és 
abba kellett hagynom, de 3 év-
vel később én is visszatértem. 
Szerettem volna megerősödni 
fizikálisan és ebben a sportág-
ban láttam rá a legtöbb esélyt. 
ott ragadtam és megszeret-
tem. Jó érzés, hogy folyamato-
san tudom megelőzni magam.

- Nyolc évesen kezdtem el 
sportolni, de engem akkor in-
kább a kosárlabda érdekelt. öt 
esztendőn át el is jártam hűsé-
gesen Balog Lajos tanár úrhoz. 
Nem voltam ugyan rossz ben-
ne, de kevés eredmény jött. 

Még kosaraztam javában, mi-
kor két éve elkezdtem súlyt 
emelni is. Aztán választanom 
kellett. 2016 júniusában a súly-
emelés mellett döntöttem, visz-
szatértem, a kosarazást pedig az 
év őszén abbahagytam. A súly-
emelésben egyre jobbnak érez-
tem magam, jöttek a jó ered-
mények és ez maradásra bírt.

- Ki milyen eredménnyel, 
éremmel dicsekedhet?

- Számos jó eredményt 
mondhatok magaménak. A 

Serdülő országos Bajnoksá-
gon kétszeres első hely, Diák 
olimpián első, második, har-
madik helyezés, ifjúsági, Juni-
or és Felnőtt országos Bajnok-
ságon második hely. Néhány 
nemzetközi bajnokságon csa-
patban bronzérem. A legbüsz-
kébb mégis a Felnőtt országos 
Bajnokságon szerzett ezüstre 
vagyok, mert ott országos csú-
csot javítottam egyéniben. Lö-
késben 108 kg.

- A Serdülők országos Baj-
nokságán álltam már a dobo-
gó első, második, harmadik 
fokán is, az ifjúsági országos 
Bajnokságon 2. lettem, a Ju-
nior országoson pedig 3. vol-
tam. Mindközül a legbüszkébb 
a serdülőkén elért első helyem-
re vagyok, mert összetettben 

győztem, szakításban 88 kg, 
lökésben 108 kg volt a teljesít-
ményem. 

- Mivel én még nem régen 
űzöm ezt a sportot, kevesebb 
éremmel dicsekedhetek. Azért 
nekem is sikerült már bizonyí-
tanom. A Területi Minősítő 
versenyen 2. lettem, a Csong-
rád megyei egyéni bajnoksá-
gon szintén második, új egyéni 
csúccsal. Legjobbam szakítás-
ban 51 kg, lökésben 63 kg.

- Hogy képzeled a jövődet a 
sportban, s az életben?

- Szeretnék minél több 
nemzetközi versenyre eljut-
ni és jó eredményeket elérni. 
Titkos vágyam, hogy eljussak 
egy olimpiára és bizonyíthas-
sak. Most a világbajnokságra 
készülök, ez is egy nagy álom 
volt eddig, ami most teljesülni 
fog, hiszen beválogattak a ke-
retbe, a többi pedig már csak 
rajtam múlik. Az életpályát 
illetően még nincs elképze-
lésem, de úgy gondolom, van 
még elég időm arra, hogy ki-
gondoljam ezt.

- A sportban előttem a 
nemzetközi versenyekre való 
kijutás, versenyzés lehetősége 
lebeg. A bátyámmal szemben 
én már tudom, mit szeretnék 
az életben. Az iskolából ma-
gasépítőként szeretnék kike-
rülni és a szakmában szeretnék 
elhelyezkedni.

- Szeretnék egyre több ver-
senyen bizonyítani, folytatni a 
családi hagyományt és egyé-
ni rekordokat elérni. Azt sze-
retném, ha a szüleim éppoly 
büszkék lehetnének rám is, 
mint a testvéreimre. Az általá-
nos iskola után pedig minden 
vágyam, hogy minél jobb kö-
zépiskolába jussak be.  Gugé

Következő alanyunk Varga Sán-
dor, nyugdíjas mérnök-tanár lesz.

Gyermekvilág
A békési bölcsődék állandó rovata

Hogyan játszanak 
a háromévesek?

A harmadik életévben a tá-
gabb környezet megismeré-
se, az új jelenségek megértése 
nemcsak közvetlenül cselek-
vések útján, hanem közvetve, 
a beszéddel is lehetségessé vá-
lik. A gyermekek sokat beszél-
getnek a felnőttekkel és társa-
ikkal is. Sok kérdést tesznek 
fel. A konstruálás már nem-
csak önmagáért való, hanem 
valamilyen céllal kezd építe-
ni a gyermek, például garázst, 
kerítést. Az utánzásos játékok 
továbbfejlődnek. A megismé-
telt cselekvések a tárgyaknak 
jelképes utánzásaivá válnak. 
A gyerekek érdeklődése egy-
re inkább a tágabb környezet 
tárgyai és jelenségei, valamint 
a környezetben lévő emberek 
cselekvése, élete felé irányul. 
Képesek akárkinek a cselekvé-
seit eljátszani, akit láttak. Ez 
a szerepjáték kezdeti formája. 
Általában azokat utánozzák, 
akik valamiért nagyon fonto-
sak számukra, vagy akik nagy 
hatást tettek rájuk, például 
szülő, testvér, kisgyermekne-
velő. Ez utóbbiakhoz tartoz-
hat valamilyen kellemes vagy 
kellemetlen élmény, vagy fur-
csa, a gyermek számára érthe-
tetlen tapasztalat. Az utánzás, 
megismétlés segít a különbö-
ző személyekhez és szerepek-
hez kapcsolódott tevékenysé-
gek megtanulásában. Jó, ha 
minél változatosabb a szerep-
játékok eszköztára. A gyermek 
érzelmei, élményei és érdeklő-
dése határozza meg a játék tar-
talmát. De a szerephez tartozó 
más cselekvéseket és helyzete-
ket még nem játsszák végig. A 

szerepek is felcserélhetők még, 
vagy gyakran többen játsz-
szák ugyanazt a szerepet egy-
más mellett, például anyaként 
főznek a konyhában, vagy egy 
beteget több orvos vizsgál egy-
szerre. Társas érdeklődés te-
rén is nagy előrelépés törté-
nik. Az eddig egyedül vagy 
felnőttel játszó gyerek felfedezi 
társait is, mint lehetséges ját-
szótársakat. Az együttjátszás 
először még azt jelenti, hogy 
egymás mellett ugyanazt csi-
nálják, vagy ugyanazon épít-
ményen dolgoznak, de egy-
mástól függetlenül. Általában 
közös vagy hasonló tapasztala-
tok adják az együttjátszás és a 
beszélgetés alapját. Ebből kö-
vetkezik, hogy vannak dolgok, 
amiket ki sem kell mondani-
uk, elég jelezni, és máris  tud-
ják, hogy hol, mi következik. 
A bölcsődébe járó gyermekek 
jobban együtt tudnak játszani, 
hiszen több élményben van ré-
szük kortársaikkal.

Alkotójáték során a gyerme-
kek sokféle anyaggal ismerke-
dik meg, ezáltal kreativitásuk 
kibontakozhat. Felfedezik az 
ábrázolás lehetőségét és örö-
mét (zsírkréta, ceruza, festék, 
gyurma). A mesehallgatás igé-
nye egyre kifejezettebb. A rit-
musos mondókák és egysze-
rűbb énekek mellett a gyerekek 
szívesen hallgatnak rövid tör-
téneteket saját életükről, kör-
nyezetük tagjáról, állatokról. 
örömmel játszanak a termé-
szetben található tárgyakkal is.

balogh zsuzsanna, 
kisgyermeknevelő 

(Gólyafészek Bölcsőde)

A Békés Drén Kft.
Nehézgépkezelői munkakörben

MUNKATÁRSAKAT KERES. 
Előnyt jelent a szerelői gyakorlat.

Jelentkezni lehet: 30/372-9113
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Békésre, kisebb kőműves munkára lein-
formálható szakembert keresek. 30/455-
63-01.
Időseknél takarítói munkát keresek. 
70/292-35-74.
Munkát keresek: idősápolást, kisegítői 
házkörüli munkát. Tel.: 70/246-74-98.
Középkorú nő munkát keres. Napközbe-
ni idősgondozást, takarítást, bevásárlást 
időseknek, egyedülállóknak, hétvégén is. 
30/73-44-849.
Idősgondozói munkát keresek. 70/771-
12-34.
Nyugdíjas férfi besegítene gépkocsiveze-
tésbe, igény szerint. Tel.: 30/26-90-417.
Segédmunkát, állattenyésztési munkát és 
kisebb kőműves munkát keresek Békésen 
és környékén. Tel.: 20/33-20-768.

TáRsKEREsés
67 éves hölgy társat keres komoly kap-
csolatra Békésről és környékéről. 70/313-
85-79.
50 éves, rendezetten élő férfi keresi kor-
ban hozzáillő társát. Tel.: 20/27-450-60.
48 éves úr komoly kapcsolatra társat ke-
res Békésről és környékéről. Tel.: 20/33-
20-768.

áLLAT
Japántyúkot vagy kistestű díszbaromfi 
tyúkot keresek megvételre. Tel.: 30/433-
79-89.
Libák eladók. Tel.: 30/67-52-575.
4 db 50 kg-os süldő eladó. Tel.: 70/64-
66-245.
Malac és süldő eladó. 30/921-26-25.
Eladó: vágni való nyúl, hasas nyúl, 
kisnyuszik, tojópulykák kakassal. Raktár 
u. 24. Tel.: 70/881-93-00.

EgYÉB 
Eltűnt egy barna női pénztárca Békésen a 
Reálnál pénzzel, iratokkal. 30/466-11-86.
Nagyon jó állapotú, tükrös előszobaszek-
rény és 3+2+1-es ülőgarnitúra eladó. 
Érd.: 30/323-79-22.
Elektromos gallydaráló eladó, 2 év garan-
ciával. Érett istállótrágya eladó, szállítást 
megoldom. 30/85-81-911.  
Előtető eladó Mezőberényben 18 ezer Ft-
ért. 230 cm fedett tető szerkezetrész, szé-
lesség190 cm, magasság 175 cm. 30/559-
55-58.
Vásárolnék régi szekrényt, asztalt, szé-
ket, fateknőt, disznótoros asztalt, lócát, 
padot, gyaluasztalt, satupadot, zománcos 
és lemez tárgyakat, tejes hagyatékot. Érd.: 
30/24-56-925. 
Takarmány burgundi eladó. Tel.: 30/433-
79-89.
Kb. egy m3 sertéstrágya Békésről ingyen 
elszállítható. Kis járművel. Tel.: 70/776-
40-61.  
Eladó 2 db Siemens hangszóró, 70W-os 
erős reflektor, gázperzselők, hősugárzó, 
200kg-ig mérő akasztós mérleg, 45-ös 
gumicsizma, 20 pár munkavédelmi kesz-
tyű. 30/260-54-21.
Kukorica eladó. 30/622-57-72.
Gyulán eladó: kovács satu, 720 ml-es be-
főttes üvegek lapkával nagy tételben is. Kis 
polszkira tetőcsomagtartó. Tel.: 30/648-
39-12.
Vízszintes félautomata szalagfűrészgép 
eladó. 20/520-15-40.
Vásárolnék rossz akkumulátort, régi bú-
torokat, hagyatékot, tollat, satupadot, 
vasszekrényt, gyalupadot. Tel.: 70/217-
22-67.
Eladó: kifogástalan állapotú keskeny, elöl-
töltős mosógép, négyrészes, fehér előszo-
babútor. Régi számítógép monitorral, bil-
lentyűzettel ingyen elvihető. 70/622-47-07.
Eladó egy új, barna színű, marhabőr orvosi 
táska. Ár: 30 ezer Ft. Érd.: 70/37-94-708.
LG 93 cm-es képátmérőjű LCD színestévé 
fekete házzal kitűnő műszaki állapotban 
eladó. Tel.: 20/441-70-96. 
Eladó: folyosóra való 3 db szimpla ab-
lak, 1 db dupla szobaablak beüvegezve, 
2db falilámpa, nagy teljesítményű elszívó, 
kézmosókagyló. 30/260-54-21.
Fából készült hálószobabútor eladó. Há-
romfázisú cirkulafűrész eladó. 30/293-
27-51.
Eladó: üstház, fa- és vas virágállvány, 70 
cm-es LG tévé, 2 db olajkályha. Farkas 
Gy. u. 1.
Eladó: álló Termorex gázkazán, vegyes-
tüzelésű kazán, 8 db alumínium radiátor 
fűtéscsövekkel. Tel.: 30/822-47-88.
Alig használt női kerékpár eladó. 30/361-
17-01.
Eladó: műanyag gyermek szobahinta 500 
Ft-ért, és műanyag kismotor 500 Ft-ért. 
Érd.: 20/375-96-75.
Eladó: sétakocsi sátortetővel, szalagfék-
pa dok, kéthengeres kompesszor. 30/277-
95-43.

Rácsos gyermekágy matraccal, százéves 
szövőszék, Whirlpool automata mosógép 
alkatrésznek. Érd.: 70/335-94-46.
Eladó: íróasztal, régi tükrös szekrény, hús-
darálók, Phoenix varrógép, villany varró-
gép, szőnyegek, régi pokróc, Thonett szé-
kek, gyermekbicikli, fürdőszobapocok. 
Érd.: 30/95-22-466.
Szevafém rotakapa Briggs motoros összes 
tartozékával eladó. 30/457-23-02.
Eladó: bontó kalapács, ütvefúró, 42-es 
boksz bőrcsizma, fűkasza alkatrésznek. 
30/27-28-342.
Rota utánfutóra külső gumi, csemegeku-
korica eladó. 20/429-79-77.
Eladó: hagyatékból bútorok, edények és 
sok egyéb, fiú sportbabakocsi, lány roller. 
Temesvári u. 3. Tel.: 70/249-12-05.
Bontásból eladó: tégla, cserép, kúpcse-
rép, csempekályha, kályhaajtók, mosdó-
kagylók, ácskapcsok, konvektorok, üveg-
falak. 20/47-296-58.
Vadonatúj 28-as férfi kerékpár eladó. Érd.: 
66/410-204.
Kézi fűrészek, bőröndök, új gyapjútaka-
rók, új vízszűrő, futószőnyegek, két bunda 
foteltakaró. Tel.: 30/272-43-50.
Szalagfűrész, cirkula, cirkulakorongok, 
húsdarálók, betonoszlopok, mestergeren-
dák eladók. 20/472-96-58.
Eladó: szép állapotú plüss rekamié, jó ál-
lapotú gyermekjáróka. Mindkettő irányára: 
16 ezer Ft. Érd.: 20/397-93-38.
Műszaki rajztábla eladó. 70/236-35-37.

Ingatlan 2 millió forintig

Bélmegyeren, a Dózsa u. 1. szám alatti ház 
nagy kerttel eladó, vagy rendben tartásért 
kiadó. Irányár: 550 ezer Ft. Érd.: 30/48-
42-408.
Borosgyáni 4-es horgásztavon tulaj-
donrész eladó. Irányár: 550 ezer Ft. Tel.: 
20/800-82-12.
Horgászhely eladó a Borosgyáni 3-as ta-
von. Irányár: 1,5 millió Ft. Érd.: 30/218-55-
80.
Teleki utcai garázssoron Hörman ajtós 
20 m2-es garázs 1,68 millió Ft-ért eladó. 
30/559-55-58.

Ingatlan 25 millió Ft között

Békésen jó fekvésű építési telek sürgősen 
eladó. Irányár: 2,9 millió Ft. Érd.: 70/324-
74-24. 
Táncsics utcában ház eladó 3,5 millió Ft-
ért. 30/239-80-72.
Kétszobás ház a Mátyás király utcában 
eladó 4 millió Ft-ért. Érd.: Mátyás király 
u. 76.
Felújított, összkomfortos családi ház 
azonnal beköltözhetően eladó 4,2 millió 
Ft-ért vagy kisebb földszinti lakásra cse-
rélhető. 66/414-919.
54 m2-es, II. emeleti, erkélyes, redőnyös, 
egyedis, középső lakás eladó. CSOK igé-
nyelhető. Ár: 4,9 millió Ft. Tel.: 30/448-
44-02, 70/227-00-63.
Kétszobás, második emeleti, egyedi víz- 
és gázórás lakás eladó. Irányár: 4,9 millió 
Ft. Érd.: 20/418-79-70.
Muronyban, a Rákóczi utcában kétszo-
bás családi ház 5 millió Ft-ért eladó. Érd.: 
66/427-072, 30/528-15-23.
Kispince u. 3. szám alatti háromszobás, 
kétkonyhás, összkomfortos ház eladó. 
Irányár: 5 millió Ft. Tel.: 66/410-323.
Ady 10-ben egyszobás, II. emeleti, tégla-
építésű lakás eladó 5 millió Ft-ért. Tel.: 
30/91-98-402, 14-16 óra között.
Daru u. 2. szám alatti összkomfortos épü-
let 462 m2-es telken berendezéssel, fel-
szereléssel vagy anélkül eladó. Irányár: 5 
millió Ft. Tel.: 30/437-05-38.
Szélső u. 49. szám alatti ház eladó. Irány-
ár: 5 millió Ft. Tel.: 30/239-22-95.

Ingatlan 57 millió Ft között

Legelő sor 68. szám alatti összkomfortos 
ház eladó. Jószágtartásra alkalmas alsó-
épületek, két csempekályha. Irányár: 5,1 
millió Ft. Tel.: 70/527-90-82. 
Szélmalom u. 1/5. szám alatti 2 + félszo-
bás, kétkonyhás ház 645 m2-es telken el-
adó 5,1 millió Ft-ért. Lakható állapotú sar-
ki ház. Tel.: 30/851-25-31.
Bocskai u. 57. szám alatti kockaház, felújít-
va, beköltözhetően eladó 5,5 millió Ft-ért. 
Tel.: 30/203-73-41, 66/412-955.
Kecskeméti utca 9. alatt háromszobás, 
kétkonyhás, két fürdőszobás családi ház 
sok melléképülettel, beköltözhetően el-
adó 5,8 millió Ft-ért. 66/415-012, 30/739-
62-69. 
Karacson IV. emeleti lakás eladó. Irányár: 
6 millió Ft. 70/252-49-63.
Deák Ferenc utcában felújításra szoruló 
háromszobás nagykertes családi ház, sok 
melléképülettel sürgősen eladó. Irányár: 
6,5 millió Ft. Érd.: 20/320-95-25.  
Váradi u. 30. szám alatti összkomfortos 
családi ház eladó 6 millió Ft-ért vagy első 
emeletig lakásra cserélhető. Érd.: 20/770-
73-40.

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben szereplő 
adatok hiteles sé  géért szerkesz-
tőségünk neM vállal felelős-
séget. Csak lakossági apróhir-
detéseket adunk közre.

INgATLAN 

TISzTelT OlVASóInK! 
lapunkban KIzÁRólAg olyan 
ingatlanhirdetéseket te szünk 

kö zé, amelyben FelTÜnTeTIK 
Az In gATlAn IRÁnyÁRÁT is.  

Megértésüket köszönjük. 

Legelő u. 29/1. alatt kétszobás, nappalis 
komfortos ház sürgősen eladó 6 millió Ft-
ért. Tel.: 30/863-86-76. 
Felújított kétszobás, 54 m2-es III. emeleti 
lakás saját tárolóval eladó a Fáy utcában. 
Azonnal beköltözhető. Irányár: 6,5 millió 
Ft. Tel.: 30/814-15-37. 
III. emeleti, kétszobás lakás az Adyn eladó 
vagy kertes házra cserélhető. Irányár: 6,5 
millió Ft. Tel.: 30/321-35-53.
Váradi u. 30/1. szám alatti összkomfor-
tos családi ház eladó 6,5 millió Ft-ért vagy 
első emeletig lakásra cserélhető. Érd.: 
20/770-73-40.
Széchenyi tér 11-ben harmadik emeleti, 62 
m2-es, 1+2 félszobás lakás eladó. Irány-
ár: 6,6 millió Ft. Tel.: 30/655-25-15.
Posta utcai kétszobás, pincés összkom-
fortos ház 718 m2-es telken eladó. Irányár: 
6,9 millió Ft. Érd.: 30/36-54-828.

Ingatlan 710 millió Ft között

Belvárosi, igényesen felújított földszinti la-
kás nagy erkéllyel eladó. Irányár: 7 mil-
lió Ft. 1+2 félszobás lakáscsere érdekel. 
Érd.: 70/310-88-07.
Mátra utcában régi építésű egyszobás, de 
bővíthető és nagy portával rendelkező in-
gatlanomat tömblakásra cserélném. Érté-
ke: 7,2 millió Ft. Érd.: 20/572-31-59. 
Ady 14D-ben II. emeleti, kétszobás, egyedi 
gázcirkófűtéses, klímás, szép állapotú lakás 
eladó 7,3 millió Ft-ért. Tel.: 30/949-99-18. 
Háromszobás családi ház, városközponti 
részen eladó 8 millió Ft-ért. Két család ré-
szére is kialakítható. 30/260-54-21.
Lakás eladó 8 millió Ft-ért. Tel.: 70/504-
54-17.
Karacson felújított lakás eladó 8,2 millió 
Ft-ért vagy kertes házra cserélhető. Érd.: 
30/43-42-297.
Szarvasi 14-ben II. emeleti, kétszobás, 56 
m2-es, zuhanyzós nagy erkélyes lakás el-
adó. Irányár: 8,2 millió Ft. Tel.: 70/620-72-12.
Mátyás király u. 51. szám alatti 67 m2-es 
ház eladó. Irányár: 8,5 millió Ft. Földszin-
ti lakáscsere érdekel. Érd.: 30/637-60-79. 
Ady 12C-ben jó állapotú, tehermentes, 
64 m2-es, háromszobás, II. emeleti, erké-
lyes téglalakás eladó 8,5 millió Ft-ért. Tel.: 
20/326-79-26.
Háromszobás, vegyestüzelésű ház nagy 
portával eladó 9 millió Ft-ért. Tel.: 30/293-
27-51.
Kertes ház eladó. CSOK igényelhető. 
Irányár: 9,2 millió Ft. Érd.: 70/335-94-46.
Tárház utcában 1000 m2-es telken három-
szobás ház sok melléképülettel eladó. Ár: 
9.5 millió Ft. Érd: 30/973-2964.
2 + félszobás, összkomfortos kertes ház 
kettes garázzsal 817 m2-es telken eladó. 
Ár: 10 millió Ft. Tel.: 70/33-66-056.

Ingatlan 10 millió Ft fölött

Lánc utcában rendezett kockaház nagy 
portával eladó vagy tömblakásra cserél-
hető. Irányár: 11,5 millió Ft. Érd.: 30/35-
39-534.
Bánhidai városrészen háromszobás, tég-
laépítésű ház eladó vagy elcserélhető 2. 
emeletig értékkülönbözettel. Irányár: 11,5 
millió Ft. Érd.: 70/324-87-98.
Igényesen felújított, 2,5 szobás lakás el-
adó Ady 10-ben, II. emeleten. CSOK igé-
nyelhető. Irányár: 12 millió Ft. Tel.: 70/517-
57-57.
Cseresznye utcában kétgenerációs ház el-
adó. Irányár: 12,5 millió Ft. Érd.: 70/512-
75-65.
Iskola utcában rendezett, háromszobás, 
ebédlős családi ház eladó. Felújított, hő-
szigetelt, ipari áram, melléképület, terasz. 
Irányár: 16 millió Ft. 30/9638-391
Drága utcában kétgenerációs, négyszo-
bás, kétnappalis, kétfürdőszobás csalá-
di ház terasszal, vegyes tüzeléssel eladó. 
Irányár: 16 millió Ft. 70/612-83-74.
Az uszoda szomszédságában, 2005-ben 
épült 180 m2-es, négy hálószobás, nappa-
lis családi ház eladó. Irányár: 23,5 millió 
Ft. Érd.: 70/324-74-24.  

Apróhirdetések

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA  
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES: 

CERKA papírbolt (Piac tér), FA-KuCKÓ játékbolt (Széchenyi tér).
Valamint elküldhető levélben és e-mailben: 

5630 Békés Pf. 61. vagy bekesiujsag@gmail.com

Maximális terjedelem 15 szó.
Mobiltelefonoknál a számok elé ez szükséges: 0036

Leadási és beküldési határidő: március 21. kedd 12 óra

ingyenes apróhirdetés!

Kérdései vannak? Jöjjön el hozzánk!
A Harila Plusz Kft-t megtalálja a rendelőintézetben, 

a József Attila u. 5. szám alatt. 
Rendelési idő: hétfőn és csütörtökön 14-17 óra között. 

Bejelentkezés: +36-30/984-14-38

fi
z

e
te

tt
 h

ir
d

e
té

s

Kisbálás vegyes széna eladó. 30/455-63-
01.
Eladó: 2 l-es demizson, szódásüvegek, 
üveg tortatartó, kézimunka fonal, 40 db 
üres parfümös üveg, erős kerékpár cso-
magtartó, elektromos írógép, kisbíródob. 
30/260-54-21.
Eladó vagy jerke bárányra cserélhető 2 db 
120 l-es betonvályú, hordozható csempe-
kályha. Tel.: 70/227-00-63.
Eladó: hideg-meleg vizes csaptelep, író-
gép, egyszemélyes heverő, olasz ben-
zinmotoros fűnyíró, hiányos rokka. Érd 
30/260-54-21.
Horgászbotok, orsók féláron eladók. Érd.: 
30/43-42-297.
Eladó felfújható kerekű rokkantkocsi, kis 
mázsa súlyokkal, új pehelypaplan. Tel.: 
30/563-01-30.
Faipari, egyszalagos kontakt csiszológép 
eladó. Érd.: 30/261-41-44.
Eladók: Csepel lábbal hajtós, szekrények, 
dohányzóasztalok, demizson, vonalas te-
lefonkészülék, kővályúk, tévéállvány. Tel.: 
70/612-83-74.
Kukoricamorzsoló, fatüzeléses perzselő 
Kamuton eladó. 70/27-10-532.
Eladó: veresszilva facsemeték, labdaró-
zsa, aranyeső, mályvacserjék és pirosló 
hunyor, májvirág, cserjés szellőrózsa tö-
vek eladók. 20/355-77-26.
Eladó: gázpalack, húsvágógép, előszo-
bafal, 37-38-as munkásbakancs, három-
részes ülőgarnitúra, jukkapálma, pálma, 
szobafenyő, leánderek. 30/905-49-14.
Eladó: aggregátor, cefréshordók, tápkocka-
készítőgép, 10-es rekeszek, oszlopnak 
való vascső. Érd.: 70/508-08-95.
Eladó: építkezésből kimaradt új csúszás-
mentes járólap, új és használt paplan és 
párna, étkezési erős és édes őrölt piros-
paprika. Tel.: 30/94-55-433.

KIADó INgATLAN
Központban kétszobás, összkomfor-
tos társasház hölgy részére kiadó. Érd.: 
30/213-83-73.

INgATLANT KERES
Üres lakást vagy házrészt bérelnék. 
30/498-65-18.
Részletfizetéssel kisebb lakást vennék Bé-
késen. Öt év alatt tudnám kifizetni, havi 50 
ezer Ft-tal. 20/387-36-92. Minden megol-
dás érdekel.

KERT, SZÁNTóFöLD
Szécsénykertben kert eladó. Irányár: 100 
ezer Ft. Érd.: 30/48-42-408. 
Háromszázezerig kisebb zártkertet kere-
sek. 70/21-637-03.
Kert eladó 300 ezer Ft-ért. Érd.: Mátyás 
király u. 76.
1284 m2-es kert a Malomasszonykertben 
eladó. Tel.: 30/648-49-09, 66/415-081.
Nagykertben zártkert téglaépítésű nyaraló-
val eladó fizetéskönnyítéssel. Télen is lak-
ható. Villany, fúrt kút. 20/800-86-71.
Muronyban a murvahelyi résen 1100 m2-es 
zártkert eladó. Érd.: 30/97-48-463.
Gyümölcsöskert kis kőházzal Rosszerdőn 
eladó. Érd.: 66/634-372, 18óra után.
Csatárkertben az Élővíz-csatorna és kö-
vesút mellett 1170 m2-es gyümölcsös el-
adó. Fúrt kút, villany, pihenőhely. Érd.: 
30/269-04-17.

JÁRMű, ALKATRÉSZ
Lakókocsi eladó teljes felszereléssel. Négy  - 
 személyes, műszakizott, klímával, aggre-
gátorral. 20/520-15-40.
Maruti személygépkocsi kétéves műszaki-
val sürgősen eladó. 70/216-37-03.
MT-TS 125 cm3-s motor forgalmival eladó 
vagy jó robogóra cserélhető. 30/457-23-
02.
Hyundai személygépkocsi eladó. Érd.: 
70/335-94-46.
Babetta 207-es eladó. 30/457-23-02.
Alig használt Lofty 48V-os elektromos ke-
rékpár eadó kedvező áron. Érd.: 30/59-
69-180.
Újszerű állapotban Tornádó elektromos 
kerékpár eladó. Tel.: 66/411-837.
Eladó: Mercedes diesel üzemanyagsapka, 
2db Simson üzemanyagsapka, MZ láb-
tartó és kormányzár, régifajta szögletes 
autó ködlámpa, 3db Opel Astra acélfelni. 
30/260-54-21.

sZoLgáLTATás
Figyelem! Az apróhirdetés szolgáltatás 
rovata NEM ingyenes. A vállalkozók ár-
ajánlatért keressenek minket! Tel.: + 
36-30/432-20-30. E-mail: bekesiujsag@
gmail.com.

Benzines és elektromos fűrészek 
lánc élezése Békésen! 30/858-19-11.

Festést, mázolást vállalok – korrekt 
áron! 30/21-888-22.

Villanyszerelés! Kapcsolók, csillá-
rok, konnektorok, csengők, bojlerek 
javítását is vállalom. Telefon: 06/30-
993-00-48.

Hűtők, fagyasztók, kombinált hű-
tők javítása. Szívós Ferenc. 0036-
70/311-99-07.

Ruhajavítást, átalakítást, és minden 
textillel kapcsolatos munkát vállalok, 
rövid határidővel. Telefon: 70/227-
9825, 66/748-216.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Békésen 10 tag betonkerítés bontásá-
hoz, Mezőberényen beépítéséhez eh-
hez értő embert keresek. Árajánlatot vá-
rok. 30/559-55-58, editfazekas1@gmail.
com.
Megváltozott munkaképességű nő 4 órás 
munkát keres. Nem hangoskodó, nem 
kötözködő és munkáját a legjobb tudása 
szerint igyekszik elvégezni. Tel.: 30/533-
86-19.
Írországba gyermekeim mellé babysitter 
munkára áprilisi kezdéssel egy főt ke-
resek. Fényképes önéletrajzot várok: 
missildike@freemail.hu.

Étterem asztalfoglalás és apartman szállásfoglalás!

Pizza- és ételrendelés
70/559-86-33
30/889-97-31
66/411-008

Házhozszállítás 
12–22 óra között.
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A nagy februári hajtás után most ismét van 
időm feltöltődni, lelassulni, újságot olvasni, ez 
utóbbi alkalmával akadt meg a szemem a ka-
muflázs szón (most épp Nemes Nagy Ágnes 
kétféle, „nappali és éjszakai” költészete kap-
csán). Mivel a közbeszédben ezzel a kifejezés-
sel csak néhány éve találkoztam, feltételeztem, 
hogy új nyelvi jelenség, de a neten bele-beleol-
vasva a forrásokba azt látom, hogy – ha nem 
is magyar nyelvterületen – igencsak elterjedt, 
sőt: régiesnek mondható, még ilyen kozme-
tikai márka is van (ebből is látszik végtelen 
elmaradottságom). De mi is a kamuflázs? Az 
irodalmi tárcákban a nem is bújtatott, nyil-
vánvaló hazugság, mellébeszélés, a hétköz-
napi életben meg az álcázás, a Szómagyarító 
szerint a camouflet származéka, amely egye-

nesen az úgynevezett „füstpamat”, amit va-
lakinek a szemébe fújnak. A képek tanulsága 
szerint a tiritarka terepruha a kamuflázs, de 
az állatok mimikrijét is lehet látni a képtalá-
latok között, még a pókerbéli blöfföt is egy 
fajtájának tekintik (persze ezt már nem a ké-
pekből szűrtem le). A kamuflázs a katonai ru-
határban is helyet kapott – ami azért érdekes, 
mert a történelmi filmekben rendszerint pi-
ros vagy kék egyenruhákkal találkozunk, eb-
ből pedig arra következtethetünk, hogy ele-
ink célja nem az volt, hogy minél kevésbé le-
gyenek láthatóak, hanem hogy megrémítsék, 
elrettentsék az ellenfeleiket. Kivéve persze, ha 
jótékony füstpamat, azaz camouflet mögé rej-
tették azt a tulipiros egyenruhát.

Szilágyiné Szabó ágnes

Egy nyelvet beszélünk
Az álcázás mesterei

békéSi proGrAMAJánlAtok MárciuS 17-28. között

Március 17. péntek 19 óra

Békési Rockzenekarok Találkozója. Jegyek a 
helyszínen válthatók. Elővételben 1600 Ft-ért, 
a rendezvény előtt 2000 Ft-ért. 

Kulturális központ

Március 18. szombat 15 óra

Békési FC-Békéscsabai MÁV SE bajnoki fut-
ballmérkőzés. Sportpálya

Március 18. szombat 18 óra

Békés-Drén KC – Lajosmizse bajnoki kézilabda-
mérkőzés. Sportcsarnok

Március 18. szombat 18 órától

Tavaszköszöntő Batyus Táncház a Belencéres 
Néptáncegyüttes táncosaival, élőzenével. A be-
lépés ingyenes. Petőfi u. 21. (próbaterem)

Március 19. vasárnap 11 óra

 „A reformáció bélyegeken” című kiállítás meg-
nyitója. Megnyitja: Dr. Kocsis Attila református 
lelkész. Megtekinthető március 31-ig. 

Kulturális központ

Március 20. hétfő 14 óra

Munka, tehetség, rejtett értékeink - tehetséges 
békési alkotók kiállítása a Boldogság Világnap-
ján. Békési Galéria

Március 22. szerda 16:30

irodalmi svédasztal. Téma: Arany János. 
 Könyvtár

Március 22. szerda 18 óra

Természetesen az egészség felé klub. Téma: mé-
regtelenítés, talpmasszázs és natúr kozmetiku-
mok. A belépés ingyenes. Kulturális központ

Március 23. csütörtök 19 óra 

Őrületek tornya - színházi előadás. 
Kulturális központ. 

Március 24. péntek 17 óra

Bio-konyha. Téma: Bébiétel készítés. Vendég-
előadók a Gólyafészek Bölcsőde dolgozói. A be-
lépés ingyenes. Kulturális központ

Március 25. szombat 11 óra

Békési TE ii. – Debrecen NBii-es bajnoki férfi 
asztalitenisz-mérkőzés. Sportcsarnok

Március 25. szombat 18 óra

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületé-
nek Békés Helyi Szervezete tavaszi vacsorája. Je-
lentkezés március 17-ig kedden és pénteken 8-12 
óra között a Polgármesteri Hivatal 21-es irodá-
jában. Telefon: 70/334-33-97, 20/567-24-61.  

Nagyház Pince Borozó

Írjon, fotózzon 
a Kalendáriumba! 

A pÁLYAMUNKÁK 
ELJUTTATHATóK:

  személyesen 
– a felnőtt könyvtárba 
  postán 

– a Családért Alapít-
ványnak címezve (5630 
Békés, Petőfi utca 20.) 
  elektronikusan 

– a bekesiujsag@
gmail.com címre

Elvárásunk, hogy a digitá-
lis fotók hosszabbik olda-
la minimum 2000 pixel le-
gyen. A papírképeket ké-
szítőiknek visszaadjuk.

A Békési Újságot kiadó Családért Alapítvány 
a 2018-as Békési Kalendáriumhoz 

pályázatot ír ki magánszemélyeknek.

A pályázat témája: „Békés – örök változásban is állandóság.”

Pályázni lehet fényképekkel (személyenként legfeljebb 8 db archív 
vagy mai felvétellel, papíros vagy digitális formában), 6-12 darabból ál-
ló, egy témában elkészített fotósorozattal, valamint novellákkal, vissza-
emlékezésekkel, költeményekkel maximum 2 gépelt oldalon. 

A pályázat beadásának határideje: augusztus 1.

A legjobb írások, valamint fotók, fotósorozatok bele-
kerülnek az idén év végén megjelenő 2018-as Béké-
si Újság Kalendáriumba, készítőket a kiadvány ünne-
pélyes bemutatóján megjutalmazzuk!

Egyelőre még az öreg kontinensen
(Folytatás az 1. oldalról)
És így is történt. Sőt másnap reggelit kaptam, 

segített megtervezni az utamat és még kaptam egy 
fuvart is. Én voltam az első stoppos, akit felvett. Ta-
lálkoztam jó pár érdekes emberrel már utam során. 
Volt, akitől tanultam valamit és volt, akit csak jobb 
volt egyszerűen elkerülni. 

- Mennyire jött be eddig a „pénz nélküli” utazás? 
Valóban olyan segítőkészek az emberek, mint re-
mélte?

- Nehéz. Ez jut eszembe elsőnek a pénz nélkü-
li utazásról. Nehéz elkezdeni és belerázódni, leg-
alábbis nekem az. Még mindig nem úgy vagyok 
világutazó, ahogyan szeretnék. De ahogy az egyik 
kedvenc idézetem is mondja: addig nincs vége, 
amíg én nem nyerek. Az emberekkel kapcsolatban 
egyetlen rossz szót sem tudok mondani. Segítőké-
szek. Kaptam ételt, italt, tanácsokat, vagy éppen 
csak egy jó társaságot. Az interneten is kaptam egy 
levelet, amiben egy fiatalember leírta, hogy milyen 
nagyszerű ez az egész, amit csinálok és szeretné tá-
mogatni az utamat egy kisebb összeggel. 

- Milyen úti célok állnak ön előtt a közeljövőben? 
Mennyire lát vagy tervez előre?

- Körülbelül egy hét utazás után megállapítot-
tam, hogy én amolyan véletlenszerű ember vagyok. 
Az első velem készült interjúban a Békési Újságban 
elmondtam, hogy a célom Costa Rica. Ez mára tel-
jesen megváltozott, és útközben is egyik percről a 
másikra változtatok a korábbi döntéseimen. Most 
éppen Ibiza vagy Kína van kilátásban, mint követ-

kező célállomás, de lehet, hogy ez egy-két héten 
belül megváltozik, mivel adódott egy jó lehetőség 
itt Las Palmasban. Szóval még nem dőlt el. 

- A közösségi médiában mennyire sikerül aktív-
nak lennie? Ez már a világ egyetlen pontján sem 
jelent gondot?

- Portugáliában, Spanyolországban nyilván nem 
jelent gondot. Aztán majd kiderül, hogy a világ más 
tájain mi a helyzet. Amúgy meglehetősen jól alakul-
nak a közösségi médiában a dolgaim. A Facebookon 
több mint 1200 ember követ, a YouTube-on több 
mint 9000 megtekintés van a videóimon. Azt hi-
szem, négy hónap alatt ezeket bátran mondhatom 
jó adatoknak. Sőt úgy néz ki, hamarosan szponzo-
rom is lesz. De ez még bizonytalan kissé. 

- Érez honvágyat?
- Magyar élet utáni vágyam van, de kifejezett 

honvágyat nem érzek. Korábban másfél évig éltem 
Angliában, és ott sem volt. 

Szegfű Katalin

Interjú Balázs András utazóval

Nyolc ország képviselői 
tanácskoznak majd 

Mintegy nyolc ország kép-
viselteti magát a Europe For 
Citizens program keretein be-
lül megvalósuló „Közösségek 
hálózata a polgári kezdemé-
nyezés elemzésére az európai 
demokrácia mentén” projekt 
záró konferenciáján Békésen. 

A projekt alapvető célki-
tűzése, hogy a már meglévő 
testvérvárosi hálózatára ala-
pozva európai kérdésről szer-
vezzen hálózati tanácskozás-
sorozatot az érintett települé-
seken, ezzel biztosítva a pol-
gárok közvetlen beleszólását 

az uniós politikák alakítá-
sába. Ennek keretében négy 
konferenciát és workshopot 
(műhelyfoglalkozást) szer-
veztek meg négy országban, 
összesen 330 résztvevővel. A 
sorozat első állomását Béké-
sen rendezték a Madzagfal-
vi Napok kísérőrendezvénye-
ként tavaly szeptemberben, 
később a vajdasági Moholon, 
novemberben Lengyelország-
ban, Myszków városában, 
decemberben pedig Gyer-
gyószentmiklóson tartottak 
rendezvényt a projekt kereté-

ben. Az ismeretek bővítésén 
túl a konferenciák lehetősé-
get biztosítottak a testvérvá-
rosi kapcsolatok szorosabbra 
fűzésére és jó gyakorlatok el-
sajátítására. 

A záró eseményt március 
24-25. között rendezik meg 
Békésen, a Kecskeméti Gábor 
Kulturális Központ nagyter-
mében. A kétnapos tanácsko-
zás nyilvános, de előzetes re-
gisztrációhoz kötött. A rész-
letes program és regisztrá-
ció hamarosan elérhető lesz a 
bekesvaros.hu honlapon.  

Rajzverseny a közlekedésről
Az idei kiírásra a Békési 

Rendőrkapitányság illetékes-
ségi területéről 11 óvoda 105 
rajzzal, 8 általános iskola 255 
rajzzal pályázott – hangzott el 
a Biztonságos közlekedés gyer-
mekszemmel című rajzpályázat 
békési kiállításának megnyitó-
ján. A Békés Városi Püski Sán-
dor Könyvtár gyermekkönyv-
tárában a kiállított legjobb raj-
zok március 22-ig tekinthe-
tők meg. Az országos Baleset-
megelőzési Bizottság évenkén-
ti, nagy népszerűségnek ör-
vendő pályázatán a legjobba-
kat természetesen díjazták. Az 
óvodások között a legjobb há-
rom: Gregorics-Nagy zita Ni-
koletta, Szatmári Anikó, Guti 
Csinszka. Általános iskolás al-
sós korosztályban: Nemes zi-

ta, Valancs Virág, Papp Leona 
Hanna. A felsős tanulók ver-
senyében: Debreczeni orsolya, 
Hegedűs Boglárka, Alexa Lili.

Különdíjak is gazdára talál-
tak, ezeket a Békési Rendőr-
kapitányság, Békés Város ön-
kormányzata, a Békési Újság, 

a Fakuckó játékbolt és a gyer-
mekkönyvtár ajánlotta fel. La-
punk értékes különdíját a Re-
ményhír intézmény Eötvös Jó-
zsef Általános iskolája 7. osztá-
lyos tanulója, Kis Máté vehette 
át, egy motorbalesetet szépen 
ábrázoló rajzáért. Sz. k.

A Biztonságos közlekedés gyermekszemmel című rajzpályázat terü-
leti legjobbjai.
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pontyozáS
A kora tavaszi pontyhorgá-

szat nehezen indul, hiszen még 
hidegek a folyók és az állóvi-
zek. Ezért megfelelő csalogató-
anyagot kell a pontyoknak ké-
szíteni. De nem csak csaloga-
tóanyag szükséges, hanem csa-
li is kell, ami a horogra csalja a 
pontyot. Az etetőanyag kiváló 
minőségű hidegvízi keverék le-
gyen és hozzá hidegvízi aromát 
adjunk, amire elcsábulnak a 
pontyok. A legjobbak az édes 
és a gyümölcsös ízesítésűek, 
aromának kukorica csíralikőrt 
adjunk. Csalizás: ha method 
rendszert alkalmazunk pop up 
method pelletet csalitüskén. 
Hagyományos rendszerrel al-
kalmazhatjuk a pufikat, illetve 
a techno pufit. Viszont az élő 
csali nélkülözhetetlen, ilyen a 
csonti kukac illetve a trágya-
giliszta. 

Szekerczés Sándor

úJRA kAPHATó 
az Üdvözlet Békésről című kiadvány!

A 140 oldalas, exkluzív kivitelű, 
Békés múltját bemutató fotókönyv 

továbbra is mindössze 
1895 ft-os áron 
vásárolható meg.

Kapható 
a Fakuckó játékboltban, 
a Barta kereskedésben 

és a püski Sándor Könyvtárban.

Üdvözle t BékésrőlÜdvözle t Békésről
A millenniumtól az  ezredfordulóig

A Békési FC 
hazai bajnoki meccsei

Március 18. szombat 15 óra Békés-Békéscsabai MÁV SE
április 1. szombat 16:30 Békés-Csorvás

április 15. szombat 16:30 Békés-Csanádapáca
április 29. szombat 17 óra Békés-Újkígyós

Május 13. szombat 17 óra Békés-Sarkadi Kinizsi
Május 27. szombat 17 óra Békés-Gyomaendrőd

Június 10. szombat 17 óra Békés-Atletico Békéscsaba

kézibérlet – szerencsével 
Korábbi lapszámunkban 

hirdettünk játékot az olvasók 
között, melynek tétje egy bér-
let volt a Békés-Drén KC tava-
szi hazai mérkőzéseire. Csakis 
helyes válasz érkezett, csapa-
tunk a negyedik helyről várta 

a tavaszi idényt. A beküldők 
között sorsoltunk. A szeren-
cse ezúttal Szatmári Sándor 
Magyar utcai olvasónk mellé 
állt, övé a bérlet. A többi játé-
kosnak is köszönjük a játékot. 
Hajrá Békés!

képeslapokon Békés 
régmúltja

A napokban jelent meg a Békési Városvédő és Szépítő Egyesü-
let legújabb helytörténeti kiadványa. A 12 képeslapból álló soro-
zat a „Békési üzenet” címet kapta, és füzetbe rendezve eleveníti fel 

az egykoron oly divatos levelezést. A képeslapok kordokumentu-
mok, melyek a régmúltat idézik fel. Valamennyi képeslap beszél 
hozzánk, történetet mesél el feladója, címzettje, és az üzenet révén. 
A képeslapok az 1900-1930 közötti Békést idézik meg rövid ismer-
tetővel. A képeslapok a perforáció mentén letéphetők, így az postai 
bélyeg felragasztása után továbbküldhetők a távolabb élő szerette-
inknek, rokonainknak.

A 12 képeslapból álló sorozat megvásárolható a Püski Sándor 
Könyvtárban, a Fakuckó játékboltban, a Barta kereskedésben, va-
lamint a kiadó honlapján is mindössze 500 Ft-os áron. További in-
formáció: www.bekesivarosvedok.hu. 

Díjazták a békési focistát, edzőt
A Magyar Labdarúgó Szövetség Békés Me-

gyei igazgatósága ötödik alkalommal tartotta 
meg éves díjátadó gáláját a békéscsabai Csaba-
gyöngye Kulturális Központban. Az országos 
szinten is egyedülálló rendezvényen a megye 
amatőr labdarúgásában szereplő játékosokat, 
edzőket, sportvezetőket díjazzák. Nyilasi Ti-
bor volt labdarúgó, Sipos Jenő MLSz-szóvivő, 
illetve Dankó Béla, a Magyar Labdarúgó Szö-
vetség elnökségi tagja is köszöntötte a mint-
egy 120 fős vendégsereget. Az egyesületek je-
lölései és szavazatai alapján Bíró Péter, a Béké-
si Futball Club edzője, valamint Kardos imre, 
a klub játékosa is első helyen végzett a kate-
góriájában, mint a legjobb megye ii. osztályú 
edző és labdarúgó. Bíró péter és Kardos Imre.

Vereséggel kezdtek a bajnokságban
Felemásra sikeredett a Bé-

kési FC tavaszi rajtja. A Bé-
kés Megyei Labdarúgó Kupá-
ban Kardoson vendégszerepelt 
a csapat és gólgazdag mérkő-
zésen tovább is jutott megye 
iii-as ellenfele ellen. Végered-

mény: Kardos-örménykút 
KSC – Békési FC 3-5. Békési 
gólszerzők: László (2), Reszelő 
M. (2), Kardos.

Egy héttel később a Doboz 
elleni hazai bajnoki nyitányon 
azonban vereséget szenvedett 

listavezető csapatunk. Vég-
eredmény: Békési FC - Dobo-
zi SE 1-2. A békési gólt Minya 
lőtte. A találkozókon a gárda 
edzője nélkül szerepelt, Bíró 
Péter betegség miatt nem tu-
dott jelen lenni.

Versenyeken a Békési DAC atlétái
három hét alatt öt orszá-

gos bajnoksággal le is zajlott 
az atlétáknál a téli idény. 

Az ifjúsági gyaloglók verse-
nyén Szilágyi emma 3 kilo-
méteres gyaloglásban ötödik 
helyen ért célba. Veres barna-
bás a serdülők 3 kilométeres 
gyaloglásában szintén az ötö-
dik helyen végzett.

A gyaloglók után a 
többpróba országos bajnok-
ságon szerepeltek versenyző-
ink. nyeste ágnes a felnőtt 
ötpróba mezőnyében, 2992 
ponttal a negyedik helyen 
végzett. Ági szépen verseny-
zett (a mi versenyzőink nem 
tudtak felkészülni a magasug-
rásra és a távolugrásra, mivel 
nincs hol) és remek 800 mé-
tert futott a végén, amivel kö-
zel került a harmadik helye-
zéshez is. 

Veres Fanni a juniorok me-
zőnyében, 2525 ponttal vég-
zett a negyedik helyen, szin-
tén közel kerülve a dobogó-
hoz. A nehézségek ellenére 
motiváltan, nagy akarattal 
versenyzett. Szilágyi petra 
szerepelt a legkiegyensúlyo-
zottabban versenyzőink közül. 
Több egyéni csúcsot ért el. A 
nagyon erős ifjúsági mezőny-
ben 2906 ponttal a hetedik 
helyen zárt.

Az idei Fedettpályás Felnőtt 
országos Bajnokságon nyes-
te ágnes képviselte a Békési 
DAC atlétáit. Ági 400 méte-
ren, 58.95-el a nyolcadik helyet 
szerezte meg. 

A 2017-es téli szezon utolsó 
versenye Szombathelyen zaj-
lott, ahol az ifjúsági és Junior 
Téli Dobó országos Bajnoksá-
got rendezték meg. A viharos 
szél ellenére a Békési DAC if-
júsági gerelyhajítója, Szilágyi 
petra, ezüstérmet szerzett. 
Petra az első sorozattól végig 
a második helyen állt, és ezt 
a pozícióját őrizve, 38,88 mé-
terrel állhatott a dobogó má-
sodik fokára. A súlylökők me-
zőnyében remekül állt helyt 
Fodor József. Elsőéves junior 
versenyzőnk 13,39 méterrel, az 
ötödik helyen fejezte be a vi-
adalt. 

Fess 
Rochilde
nagy tételben 
tavaszi-nyári

cIPŐk
és ruhaneműk

érkeztek.
CSIRKeRenDelÉS!

vörös, fehér, Master

Békés, Teleki u. 17.
Tel.: 66/411023
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